
Welkom in ons huis
Onthaalbrochure



Medisch Centrum St-Jozef, Abdijstraat 2, 3740  Bilzen

089/ 50 91 11

www.mc-st-jozef.be

contact@mc-st-jozef.be



3

Uw welzijn, onze zorg!

Hartelijk welkom in het Medisch Centrum St.-Jozef.

Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is meestal 
een ingrijpende gebeurtenis.
Je verlaat je vertrouwde omgeving om jezelf tijd en ruimte te geven
voor een intensieve behandeling.
Een degelijk onderzoek, een gerichte observatie en gesprekken zijn hierbij 
belangrijk, evenals jouw actieve participatie aan jouw hersteltraject.
Om dit kwaliteitsvol te laten gebeuren, word je opgenomen
op een gespecialiseerde  zorgeenheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen jou, je naasten 
en het team zal leiden tot een verbetering van jouw situatie en 
die van je omgeving.  
Onze medewerkers doen hun uiterste best om je de meest passende 
behandeling en begeleiding aan te bieden.

Meer informatie over ons ziekenhuis vind je op de website 
www.mc-st-jozef.be  
Ook op jouw zorgeenheid zijn tal van brochures met bijkomende informatie 
beschikbaar.

Uiteraard kan je ook steeds terecht bij onze medewerkers of behandelend 
arts als je vragen hebt. 

We danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt.

Cindy Monard
Algemeen directeur
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1 Bij opname
Op de dag van opname meld je je aan bij de dienst onthaal om je te laten 
inschrijven.  Een medewerker begeleidt je nadien naar de zorgeen-
heid waar verdere administratieve gegevens in orde worden gebracht, 
o.a. gegevens van jouw contactpersonen.  Je ziekenfonds en huisarts 
worden door onze diensten automatisch op de hoogte gebracht van je 
opname.

Welke formulieren breng je mee?

• Identiteitskaart
• Mutualiteitsgegevens (bijv. een zelfklever)
• Telefoonnummer van familie/buren
• Kaart van eventuele hospitalisatieverzekering
• Vooropnameformulier (indien je dit hebt ontvangen)

Bij je intakegesprek kreeg je mogelijks formulieren mee om thuis in te vullen  
Breng deze zeker mee bij opname. 
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Medicatie

Breng zeker een lijst mee met je medicatie, vitaminen en supplementen die 
je thuis neemt.
Breng ook de goedkeuring voor terugbetaling door het ziekenfonds voor 
bepaalde geneesmiddelen mee.

Wat breng je nog mee?

• Sportkledij + zwemkledij
• Comfortabele kleding
• Toiletgerief (inclusief handdoeken en washandjes)
• Materiaal voor je vrije momenten (bijvoorbeeld een boek, een spel,
 kruiswoordraadsels…)

Hospitalisatieverzekering 

Indien je een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten, verwittig je best 
vooraf je verzekeringsinstelling.
Zo zal je ziekenhuisrekening, onder bepaalde voorwaarden, rechtstreeks met 
deze verzekering vereffend worden. Bij verdere vragen, kan je ook terecht bij 
de sociale dienst in het ziekenhuis.

2 Tijdens je verblijf
Bij de start van je opname is het belangrijk om tot rust te komen.
De behandeling begint op een rustig tempo en evolueert naar een actief 
proces. Therapieën, gesprekken en onderzoeken geven je meer inzicht 
in je leven. 

Tip: Schrijf je gedachten op in een schriftje. Het is een handig instrument 
dat je helpt om te komen tot inzichten die je vervolgens kan delen met het 
thuisfront en het team, mits je hier behoefte aan hebt. 

Geef informatie en stel vragen

Heb je specifieke gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld een chronische 
ziekte, allergieën of bepaalde letsels? Licht je arts of andere zorgverleners 
hier dan over in.
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Beschik je over een wilsverklaring? Heb je een vertrouwenspersoon of een 
wettelijk vertegenwoordiger?
Een bewindvoerder?
Maak dit bekend aan de zorgverleners van jouw zorgeenheid. 

Vraag zeker naar informatie.  Onze medewerkers geven je graag uitleg. De 
gesprekken zijn vertrouwelijk en kunnen bijdragen tot je herstelproces.

Bezoekregeling 

Bezoekers zijn welkom.
In de onthaalbrochure van de zorgeenheid en op onze website vind je de 
specifieke bezoekregeling voor jouw zorgeenheid.

Gebruik van eigen wagen

Heb je een eigen wagen?  Bespreek met je arts of je deze mag besturen. 

Interculturele bemiddeling 

Spreek je een andere taal dan je zorgverlener?
Heb je vragen omtrent gebruiken en gewoonten die anders zijn in jouw
cultuur?  Neem dan contact met een teamlid van je zorgeenheid.
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Telefoneren 

Tijdens je verblijf kan je familie je telefonisch bereiken.  Zij kan je rechtstreeks 
bereiken op de zorgeenheid waar je verblijft.  De medewerkers overhandigen 
je bij opname een rechtstreeks telefoonnummer.

Internet

Je kan kosteloos gebruik maken van wi-fi met een eenmalig wachtwoord.

Voorbereiding van ontslag

Je ontslagdatum wordt tijdig in overleg met jou ingepland zodat alle nodige 
regelingen voor de vervolgzorg kunnen getroffen worden.

KOPP/KOAP werking 

Het Medisch Centrum Sint-Jozef beschikt over een KOPP/KOAP-werking. 
KOPP staat voor Kinderen en jongeren van Ouders met Psychische
Problemen.  KOAP staat voor Kinderen en jongeren van Ouders met
AfhankelijkheidsProblemen. Patiënten met kinderen kunnen terecht bij deze 
werking. Een opname van de ouder heeft vaak een enorme impact op het 
kind. Ze sluiten zich af, proberen zich sterk te houden om geen extra last te 
bezorgen. Toch kunnen ook zij nood hebben aan een luisterend oor of uitleg 
op maat. 
Wil je hierover meer informatie? Vraag ernaar en de KOPP/KOAP
medewerkers lichten je verder in.
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Dienst Zinzorg en pastoraal

In de totaalzorg voor de patiënt hebben we aandacht voor zowel lichamelijke, 
psychische, sociale als spirituele noden.
Indien je ervaringen en gedachten rond thema’s als troost, hoop, zoeken 
naar zin, rouwen, pijn …wil uitwisselen, kan je bij deze dienst terecht.

Als je een andere levensbeschouwing hebt, kan je vragen naar een 
vertegenwoordiger van jouw geloof of overtuiging via een medewerker
van de sociale dienst of de dienst zinzorg en pastoraal.

3 Veiligheid
Patiëntveiligheid

Het Medisch Centrum St.-Jozef besteedt veel aandacht aan
patiëntveiligheid.  Om jouw veiligheid te bewaken kijken wij samen met jou en 
je familie op welke wijze dit best gebeurt. 
Vraag meer info op de zorgeenheid waar je verblijft of raadpleeg onze
website: www.mc-st-jozef.be. 

Identificatie.  Waarom?

Om onze patiënten de voorgeschreven behandeling te kunnen geven, zal 
een zorgverlener, bijvoorbeeld bij medicatieverdeling, je meermaals vragen 
om je voornaam, naam en geboortedatum mee te delen. We  bewaren een 
recente foto in het elektronisch patiëntendossier. Op die manier vermijden 
we fouten.

Hygiëne 

Zorgverleners en patiënten zijn erg gesteld op hygiëne, waaronder ook de 
handhygiëne.  Zij dragen extra zorg voor de richtlijnen en trachten deze strikt 
na te volgen. Vraag ernaar bij de zorgverleners!

Valpreventie 

Onze medewerkers zullen alles in het werk stellen om te voorkomen
dat je valt.
Jijzelf kan hierbij helpen! Draag goede schoenen en gebruik bijvoorbeeld 
hulpmiddelen bij het lopen (rollator, wandelstok) als dit moeilijk gaat.
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Brandveiligheid 

In ons ziekenhuis hanteren wij strikte voorschriften rond brandveiligheid.
Ook u als patiënt kan hiertoe bijdragen.

Je mag steeds aan onze medewerkers vragen welke elektrische apparatuur 
je mag meebrengen van thuis: zie elektrische toestellen.

Elektrische toestellen

Patiënten mogen kleine elektrische toestellen (scheerapparaat, haardroger, 
elektrische tandenborstel, laptop, spelconsole, laders GSM, mp3, ipod…) 
meebrengen.  
Al deze toestellen moeten voorzien zijn van een CE-label en de stekkers en
aansluitsnoeren horen in goede staat te zijn.
Grote elektrische toestellen (zoals een koffiezetapparaat of een elektrische 
deken) zijn niet toegelaten.
Uit veiligheidsoverwegingen worden deze toestellen nagekeken op de
zorgeenheid (staat van de kabel, zichtbare beschadigingen…).  Indien er
twijfel bestaat  wordt de technische dienst van ons centrum geraadpleegd.  
De patiënten zijn zelf verantwoordelijk indien het toestel defect raakt – zij 
dienen dit zelf te laten herstellen.
Indien er op de kamer onveilige toestellen worden aangetroffen, zal
gevraagd worden deze te verwijderen.  Bij weigering worden deze
toestellen in bewaring gehouden totdat je naar huis gaat.

Rookvrij ziekenhuis 

Wij zijn een rookvrij ziekenhuis! 
Er mag enkel in de daartoe bestemde rookzones gerookt worden.
Deze zones herken je aan de asbakken die er ter beschikking staan.

Alcohol en drugs 

Op onze campus mogen er geen alcohol en/of drugs gebruikt worden.
Indien we dit toch vaststellen, worden deze producten in beslag genomen.
In overleg met de arts wordt bekeken of verdere behandeling nog mogelijk 
is.

Waardevolle voorwerpen 

Je brengt best geen waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis.
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Het Medisch Centrum St.-Jozef is niet verantwoordelijk voor eventueel 
verlies van eigendom van patiënten.
Laat je portefeuille, handtas of waardevolle voorwerpen nooit onbewaakt 
achter wanneer je de kamer verlaat.  Ben je toch het slachtoffer van diefstal? 
Meld dit dan zo snel mogelijk aan het team van je zorgeenheid.

Illegale en gevaarlijke voorwerpen worden in beslag genomen. Met de arts 
wordt bekeken of verdere behandeling mogelijk is.

Verloren en gevonden voorwerpen 

Indien je goederen verliest in het ziekenhuis, kan je hiernaar informeren bij de 
verpleging of aan de dienst onthaal.

Maken van foto’s, filmpjes en geluidsopnamen 

Omwille van privacy en respect is het voor patiënten en bezoekers verboden 
om foto’s, filmpjes en geluidsopnamen te maken van medepatiënten, 
medewerkers en artsen.

Camera’s op de campus

Op sommige plaatsen op de campus werden camera’s geplaatst.  Deze zijn 
er omwille van een grotere  veiligheid voor onze patiënten, bezoekers en 
medewerkers. De beelden van deze camera’s worden enkel gebruikt in geval 
van nood en in het bijzijn van de verantwoordelijke gegevensbescherming.

Bagage- en kamercontrole

Bagage- en kamercontrole vinden steeds plaats na overleg met en op
advies van de arts.
Bagage- en kamercontrole worden steeds gemeld aan de patiënt en
gebeurt in het bijzijn van de patiënt (behalve in uitzonderlijke noodsituaties).

Bij een opname wordt de patiënt verzocht, eventueel in het bijzijn van zijn 
familie of begeleider, zijn bagage uit te pakken onder toezicht van een
medewerker. 
Deze controle kan tijdens het verblijf eventueel herhaald worden.  
Alvorens de bagage te controleren wordt er gevraagd aan de patiënt of hij 
bepaalde zaken, die niet toegelaten zijn, wil overhandigen. Dit zijn
voorwerpen die een gevaar kunnen betekenen voor de patiënt zelf, 
voor de medepatiënten of medewerkers.
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4 Financiële informatie
Als je aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds wordt het grootste deel 
van je ziekenhuiskosten door het ziekenfonds rechtstreeks aan
het ziekenhuis betaald. 
Als patiënt dien je echter ook een bepaald gedeelte zelf te betalen
(=persoonlijk aandeel, ook remgeld genoemd).

Indien je wordt opgenomen, zal een medewerker van de sociale dienst je 
tijdens het opnamegesprek meer informatie geven over je mogelijke eigen 
bijdragen en met jou de ‘opnameverklaring’ doornemen.  Het document 
‘opnameverklaring’ is een wettelijk voorgeschreven 
document.  Het informeert je over de kosten van je ziekenhuisverblijf.

De arts rekent een honorarium aan dat afhankelijk is van de prestaties die 
hij of zij heeft uitgevoerd (volgens de officiële tarieven in de overeenkomst 
‘Geneesheren-Ziekenfondsen’).
Er worden geen ereloonsupplementen aangerekend.

In sommige gevallen kunnen er andere kosten aangerekend worden
(bv. voor persoonlijke was, telefoon of een eenpersoonskamer).
Hierover word je geïnformeerd.

5 Patiëntenrechten
Al onze zorgverleners respecteren je rechten als patiënt (wet van de   
rechten van de patiënt).  Welke zijn o.a. deze rechten? 
• Kwaliteitsvolle zorg
• Informatie over de gezondheidstoestand
• Het geven van een toestemming voor een behandeling
• Inzage en afschrift van patiëntendossier
• Bescherming van de privacy

Vraag aan je zorgverlener naar de uitgebreide 
brochure over patiëntenrechten.
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Externe ombudsdienst

De organisatie van een ziekenhuis is een complex gebeuren waar heel wat 
zorgverleners bij betrokken zijn. 
Centraal hierin staat de patiënt, die omwille van zijn gezondheidstoestand 
extra kwetsbaar is. 

Bij klachten of problemen adviseren we je om deze zo vlug mogelijk met de
rechtstreeks betrokkenen – arts, (hoofd)verpleegkundige of andere 
medewerkers – te bespreken.

Ook jij of je vertrouwenspersoon kan 
steeds terecht bij onze externe ombudspersoon, 
Ingrid Meuwis.

Op donderdagvoormiddag van 09.00 tot 12.00 uur 
is zij aanwezig in het   Medisch Centrum St.-Jozef op 
het gelijkvloers van het Medisch Technisch Centrum (MTC).  

Zij is ook telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tijdens 
de kantooruren:  gratis nummer: 0800 99 395
   gsm: 0494 30 48 33
   e-mail: ingrid.meuwis@overlegplatformgg.be

Het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens

Sinds enkele jaren kunnen gegevens uit het patiëntendossier (bv. ontslag-
brief, laboresultaat of medicatieschema) via een elektronische en beveiligde 
weg gedeeld worden tussen verschillende artsen.  Doelstelling is te komen 
tot een betere behandeling en zorg.  Het delen van deze gegevens kan al-
leen wanneer je als patiënt daar vooraf toestemming voor geeft.  De mede-
werker van de sociale dienst zal je hierover uitleg geven.

Rechtsverhouding zorgverleners

Wij streven ernaar om je steeds de zo best mogelijke zorgverlening
te verschaffen. 
Meer info over de rechtsverhouding van onze zorgverleners vind je
op onze website: 
https://www.mc-st-jozef.be/mc-stjozef/over-ons/rechtsverhoudingen
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6 Patiëntenparticipatie

Onze inzet op patiëntenparticipatie

We willen sterk inzetten op patiëntenbetrokkenheid.  Het gaat om jouw
behandeling en jouw herstel.  We vinden het erg belangrijk dat je hierover 
meedenkt en beslist.  We trachten je daarom goed te informeren en je actief 
te betrekken, bijvoorbeeld door je deelname aan de teambespreking.
Dit gebeurt natuurlijk steeds op maat van jouw noden en zorgvragen.

Familiebetrokkenheid

De samenwerking met familie of naastbetrokkenen vormt een essentieel 
onderdeel van elk behandel- en hersteltraject.  In overleg met jou, worden je 
naasten nauw betrokken bij je behandeling en je herstel.
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7 Praktische informatie
Bibliotheek

In het Medisch Centrum St.-jozef kan je op de dienst Vrije Tijd gratis boeken 
ontlenen.

Drankautomaten

Je kan frisdrank kopen aan de drankautomaten die verspreid staan over de 
campus.

Kapster en pedicure

Tegen betaling kan je een bezoek aan de kapster of de pedicure plannen via 
de teamleden van je zorgeenheid.

Post en betaalautomaat

Er is een postpunt in de buurt van het ziekenhuis.  Vraag meer info aan onze 
dienst Onthaal.  Ook met de locatie van een betaalautomaat kunnen zij je 
verder helpen.

Parking

Bezoekers kunnen parkeren op de parking aan de Abdijstraat (voorzijde 
ziekenhuis).  Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal 
op de parking. Laat dus geen waardevolle voorwerpen achter in de auto.
Op de parking is de wegcode van toepassing.  Neem een ticket bij het
binnenrijden van de parking.  Bij het verlaten van het ziekenhuis kan je het 
ticket valideren aan de automaat aan de dienst onthaal: dit is gratis.

Openbaar vervoer

Met ‘De Lijn’ bus nr. 10 Genk –Tongeren
 Weekdagen en zaterdag: ieder uur
 Zon- en feestdagen: om de twee uren
 Bushalte: Munsterbilzen Centrum

De ‘Belbus’
 Van station Bilzen tot aan het Medisch Centrum St.-Jozef.
 Reserveren via het telefoonnummer 011/85 03 00
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